
 

ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 
 
 

ບົດບັນນາທິການ 
 

ທ່ານຜ ູ້ອ່ານ ທ ີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ, 
ວາລະສານ ສມກຈ ສະບບັທ ີ 7 ນີ ີ້ ແມ່ນໄດ ີ້ເນັ ີ້ນໃສ່ສອງຫວົຂ ີ້ທີ່
ເປນັປະເດນັສ າຄນັກ່ຽວກບັການພວົພນັລະຫວ່າງ ສກຈ ແລະ ລູກ
ຄ ີ້າ ນັ ີ້ນກ ່ ຄ:ື ບດົແນະນ າກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັວຽກງານການ
ເງນິຈລຸະພາກ ສະບບັໃໝ່ ແລະ ການໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ. 
 

ໃນວາລະສານສະບບັນີ ີ້ ປະກອບມຫີວົຂ ີ້ສັ ີ້ນໆ ກ່ຽວກບັບດົແນະນ າ 
ການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເງນິຈລຸະພາກ ສະບບັໃໝ່ ສ າລບັ
ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ເຊີ່ ງໄດ ີ້ຮບັການອະນຸມດັຢ່າງເປນັທາງ
ການ ດດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວນັທ ີ19 ເດອືນເມສາ ປ ີ
2016. ຂ ີ້ກ ານດົສະບບັໃໝ່ນີ ີ້ ແມ່ນໄດ ີ້ອະທບິາຍ ແລະ ໃຫ ີ້ລາຍ
ລະອຽດ ກ່ຽວກບັພາກທົ່ ວໄປຈ ານວນໜື່ ງ ທີ່ ມໃີນດ າລດັວ່າດ ີ້ວຍ
ການເງນິຈລຸະພາກ ເຊີ່ ງໄດ ີ້ຖກືປະກາດໃຊ ີ້ນບັຕັ ີ້ງແຕ່ປ ີ 2012 ເປນັ 
ຕົ ີ້ນມາ. ບດົແນະນ າສະບບັນີ ີ້ ໄດ ີ້ປ່ຽນແທນຂ ີ້ກ ານດົສະບບັກ່ອນ 
ກ່ຽວກບັ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ຮບັເງນິຝາກ ແລະ ສະຖາ
ບນັການເງນິຈລຸະພາກທີ່ ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ ທີ່ ໄດ ີ້ຮບັການອະນຸມດັໃນປີ 
2008.  
 

ຫວົຂ ີ້ທສີອງ ແມ່ນກ່ຽວກບັ ການໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ເຊີ່ ງ
ໄດ ີ້ຊ່ວຍເຮດັໃຫ ີ້ຄວົເຮອືນທີ່ ທຸກຍາກ ສາມາດບ ລຫິານຊບັພະຍາ 
ກອນທີ່ ຫາໄດ ີ້ຍາກຂອງພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າໄດ ີ້ດກີວ່າເກົ່ າ ແລະ ກຽມ 
ພີ້ອມຮບັມ ື ຕ ່ ກບັສະພາວະວກິດິການ ທີ່ ເກດີຈາກພາຍນອກໄດ ີ້ດ ີ
ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັນັ ີ້ນ ກ ່ ສາມາດນ າເອາົຜນົປະ 
ດຫຍດມາສູ່ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) ນ າອກີ. ນອກ 
ຈາກນັ ີ້ນ, ໃນຫວົຂ ີ້ນີ ີ້ຍງັຈະໄດ ີ້ນ າສະເໜບີນັດາບດົຮຽນຕ່າງໆກ່ຽວ
ກບັການປະຊາສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ເຊີ່ ງແມ່ນ ສມກຈ ຈະເປນັຜູ ີ້ນ າ
ສະເໜ.ີ 
 

ນອກຈາກນັ ີ້ນອກີ, ຄດືັ່ ງທີ່ ທ່ານຜູ ີ້ອ່ານໄດ ີ້ສ າພດັໃນວາລະສານສະ 
ບບັກ່ອນໆ, ໃນວາລະສານສະບບັນີ ີ້ ຍງັຈະໄດ ີ້ນ າສະເໜໃີຫ ີ້ບນັດາ
ທ່ານຊາບ ກ່ຽວກບັຂ່າວໃໝ່ລ ີ້າສຸດ ຈາກ ສມກຈ ແລະ ຈາກບນັດາ
ສະມາຊກິຂອງ ສມກຈ ເຊັ່ ນກນັ. 
 

ນະດອກາດນີ ີ້ ຂ ີ້າພະເຈົ ີ້າຂ ສະແດງຄວາມຮູ ີ້ບຸນຄຸນມາຍງັທຸກໆທ່ານ 
ທີ່ ໄດ ີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ ີ້າໃນວາລະສານສະບບັນີ ີ້ ແລະ ຂ ຮຽນສະເໜີ
ມາຍງັບນັດາທ່ານຜູ ີ້ອ່ານທີ່ ນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງ ຖີ້າທ່ານມຄີ າຕ ານຕິິ
ຊມົໃດໆເພື່ ອເປນັການປບັປຸງ ກ ່ ສົ່ ງຄ າຕ ານຕິຊິມົຂອງທ່ານມາຫາ
ພວກເຮາົໄດ ີ້. 
 

ດ ີ້ວຍຄວາມນບັຖ ືແລະ ຮກັແພງ, 
 
ປາມວນ ເພດັທະນ ີ
ຜູ ີ້ອ ານວຍການ ສມກຈ 
 

ສະບັບທ  7, ເດືອນມິຖນຸາ ປ  2016 
 

ສາລະບານ 
 
ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັ ສກຈ ໃໝ່  ໜີ້າ. 2 
 
ການ ໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ  ໜີ້າ. 3 
 
ຂ່າວຈາກສະມາຊກິ    ໜີ້າ. 4 
 
ຂ່າວຈາກ ສມກຈ    ໜີ້າ 5-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຕ ີ່ໜ້າ 

 
- ກອງປະຊຸມສ າມະນາ ເພື່ ອປະເມນີຜນົ MFMCC ຊຸດ 1-

5 ແລະ ກອງປະຊຸມສະມາຊກິ, ເດອືນສງິຫາ-ເດອືນ
ກນັຍາ ປີ 2016 

- ຫ ກັສູດໃບປະກາດສະນຍີະບດັ ການບ ລຫິານ ການເງນິຈຸ
ລະພາກ (MFMCC) ຊຸດທ ີ6, ເດອືນກນັຍາ - ເດອືນ
ພະຈກິ ປີ 2016 

- ການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການວາງແຜນທຸລະກດິ ສ າລບັ
ຜູ ີ້ປະກອບການທຸລະກດິ, ລູກຄ ີ້າຂອງ 6 ສກຈ ທດົລອງ
, ເດອືນກນັຍ - ເດອືນທນັວາ ປ ີ2016 

- ການກວດສອບດ ີ້ານສງັຄມົ ສ າລບັ 1 ສກຈ   



 
ສະບບັທ ີ7 ເດອືນມຖຸິນາ ປ ີ2016 
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ບົດແນະນ າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະບັບໃໝ່ແມ່ນໃຫູ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງຫຼາຍຂືັ້ນຕືີ່ມ 
 
ພາຍຫ ງັທີ່ ໄດ ີ້ມກີານຮ່າງຫາກະກຽມເປນັເວລາດນົນານພ ສມົຄວນ, 
ບດົແນະນ າການຈດັຕັ ີ້ງປະຕບິດັສ າລບັສະຖາບນັການງນິຈລຸະພາກ 
ສະບບັໃໝ່ກ ່  ໄດ ີ້ຮບັການອະນຸມດັຢ່າງເປນັທາງການຈາກທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປລາວ (ທຫລ) ໃນວນັທ ີ19 ເດອືນເມສາ ປ ີ2016. ຂ ີ້
ກ ານດົໃໝ່ນີ ີ້ ແມ່ນໄດ ີ້ອະທບິາຍ ແລະ ໃຫ ີ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ
ພາກທົ່ວໄປຈ ານວນໜື່ ງ ທີ່ມໃີນດ າລດັວ່າດ ີ້ວຍການເງນິຈລຸະພາກ 
ເຊີ່ ງໄດ ີ້ຖກືປະກາດໃຊ ີ້ນບັຕັ ີ້ງແຕ່ປ ີ2012 ເປນັຕົ ີ້ນມາ. ບດົແນະນ າ
ສະບບັນີ ີ້ ໄດ ີ້ປ່ຽນແທນຂ ີ້ກ ານດົສະບບັກ່ອນ ກ່ຽວກບັ ສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກທີ່ຮບັເງນິຝາກ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະ
ພາກທີ່ບ ່ ຮບັເງນິຝາກ ທີ່ໄດ ີ້ຮບັການອະນຸມດັໃນປ ີ 2008. ສະຫະ 
ກອນສນິເຊື່ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ (ສສງ) ແມ່ນໄດ ີ້ຖກືຄຸ ີ້ມຄອງ
ດດຍບດົແນະນ າອກີສະບບັໜື່ ງຕ່າງຫາກ ທີ່ອອກດດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນກນັ. ສມກຈ ແລະ ອງົກອນທີ່ ເປນັສະມາຊກິ
ຂອງ ສມກຈ ກ ໄ່ດ ີ້ປະກອບສ່ວນຄ າຄດິຄ າເຫນັຂອງຕນົເຂົ ີ້າໃນບດົ
ແນະນ າສະບບັນີ ີ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ີ້ບດົແນະນ າສະບບັນີ ີ້ ກາຍເປນັບດົ
ແນະນ າສະບບັສມົບູນ. ໃນຂ ີ້າງລຸ່ມນີ ີ້ ພວກເຮາົຈະໄດ ີ້ສງັລວມເອາົ
ບາງພາກທີ່ສ າຄນັຂອງບດົແນະນ າສະບບັໃໝ່ນີ ີ້.  
ຄ ານິຍາມໃໝ່ຂອງເງິນກ ູ້ຈຸລະພາກ (ມຕ 15) 

ປະຈບຸນັ ເງນິກູ ີ້ຈລຸະພາກໜື່ ງ ແມ່ນຖກືກ ານດົເປນັເງນິກູ ີ້ທີ່ ມມີູນຄ່າ
ບ ່ ເກນີ 50,000,000 ກບີ (ເມື່ ອກ່ອນ: 10,000,000 ກບີ). ນີ ີ້
ແມ່ນເປນັການພດັທະນາທີ່ ມຄີວາມຍນີດ ີ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມນັຈະ
ເຮດັໃຫ ີ້ ສກຈ ມຄີວາມສາມາດໃຫ ີ້ບ ລກິານແກ່ລູກຄ ີ້າລາຍໃຫຍ່ກວ່າ
ເກົ່ າ. ສີ່ ງນີ ີ້ ມນັຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ ີ້ ສກຈ ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ ີ້ຈ່າຍໃນການ
ດ າເນນີງານ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຖີ້າມເີງນິກູ ີ້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມຈີ ານວນໜີ້
ອຍ ມນັຈະເປນັການຫ ຸດຜ່ອນຕົ ີ້ນທນຶ ຕ ່ ກບັເງນິກູ ີ້ໜື່ ງໆ. ຄງັ
ສ າຮອງບ ່ ໃຫ ີ້ຫ ຸດ 80% ຂອງລວມຍອດຄງັເງນິກູ ີ້ ສ າລບັເງນິກູ ີ້ຈລຸະ
ພາກ ແມ່ນຍງັຮກັສາໄວ ີ້ຄເືກົ່ າ. 
ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນ ສກຈຮ ແລະ ສກຈບ 
(ມຕ. 8 ແລະ 25) 

ບດົແນະນ າສະບບັໃໝ່ ແມ່ນໄດ ີ້ອະນຸຍາດໃຫ ີ້ຜູ ີ້ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ 
ລງົທນຶໃສ່ ສກຈຮ ຫ  ືສກຈບ ຂອງລາວໄດ ີ້ ສູງສຸດ 30% ຂອງທນຶ
ທງັໝດົ (ຕ ່ າສຸດ: 10%). ທຫລ ສາມາດປບັຊດັສ່ວນດັ່ ງກ່າວນີ ີ້ 
ຕາມແຕ່ລະໄລຍະເວລາ. ນີ ີ້ແມ່ນພາກທີ່ ໜ ີ້າພ ໃຈ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຊດັ
ສ່ວນ 30% ອາດຕ ່ າ ສ າລບັນກັລງົທນຶຈ ານວນໜື່ ງ ດດຍສະເພາະ
ກ່ຽວກບັ ສກຈບ ເຊີ່ ງມຕີົ ີ້ນທນຶທີ່ ຕ ່ າ. ນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດທີ່
ຕ ີ້ອງການຖຮຸື ີ້ນໃນ ສກຈ ໜື່ ງ ແມ່ນຈະຕ ີ້ອງໄດ ີ້ປະຕບິດັຕາມກດົໝ
າຍການລງົທນຶຂອງ ສປປລາວ. ສ າລບັການລງົທນຶທງັໝດົ ແມ່ນຈະ
ຕ ີ້ອງໄດ ີ້ແຈ ີ້ງໃຫ ີ້ ທຫລ ຊາບເປນັລາຍລກັອກັສອນ. ສກຈຮ ທີ່ ມ ີ
“ຄວາມໝັ ີ້ນຄງົດ ີ້ານການເງນິ” ສາມາດຮບັເງນິກູ ີ້ (ເປນັທນຶມາປ່ອຍ
ຕ ່ ) ຈາກຜູ ີ້ໃຫ ີ້ທນຶ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່ງປະເທດ ສູງສຸດເຖງິ 30% 

ຂອງລວມຍອດຄງັເງນິກູ ີ້ຂອງພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າ. ສ າລບັເງນິກູ ີ້ທີ່ ຈະປ່ອຍ
ເປນັເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຈະຕ ີ້ອງໄດ ີ້ຮບັອະນຸຍາດເປນັລາຍລກັ
ອກັສອນ ຈາກ ທຫລ.  
 

ອັດຕາດອກເບູ້ຍ ແລະ ຄ່າທ ານຽມການບ ລິການ  
(ມຕ. 16) 

ອດັຕາດອກເບ ີ້ຍເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູ ີ້ ແລະ ຄ່າທ ານຽມການ
ບ ລກິານ ແມ່ນສາມາດຖກືກ ານດົດດຍ ສກຈ ເອງ ດດຍອງີຕາມກນົ
ໄກຕະລາດ ຫ  ື ດດຍອງີຕາມຂ ີ້ກ ານດົສະເພາະທີ່ ອອກດດຍ ທຫລ. 
ບດົແນະນ າສະບບັນີ ີ້ບ ່ ໄດ ີ້ກ ານດົເພດານອດັຕາດອກເບ ີ້ຍ, ເຊີ່ ງແມ່ນ
ການເດນີຕາມຫ ກັການຕົ ີ້ນຕ ຂອງການເງນິຈລຸະພາກ ຂອງອງົການ 
CGAP ແລະ ສີ່ ງນີ ີ້ແມ່ນເປນັທີ່ ພ ໃຈຫ າຍສ າລບັສະມາຊກິຂອງ 
ສມກຈ. ກ່ຽວກບັການຄດິໄລ່ອດັຕາດອກເບ ີ້ຍ, ສ າລບັເງນິກູ ີ້ທີ່ ມີ
ມູນຄ່າ ຮອດ 5,000,000 ກບີ ສກຈ ສາມາດນ າໃຊ ີ້ການຄດິໄລ່
ແບບສະເໝ,ີ ສ າລບັເງນິກູ ີ້ທີ່ ມມີູນຄ່າສູງກວ່ານີ ີ້ ແມ່ນຈະຕ ີ້ອງໄດ ີ້ນ າ
ໃຊ ີ້ວທິຄີດິໄລ່ແບບຫ ຸດລງົ. 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຶນ ສ າລັບ ສກຈບ (ມຕ. 24) 
 

ດດຍອງີຕາມບດົແນະນ າສະບບັໃໝ່ນີ ີ້, ທນຶຈດົທະບຽນຕ ່ າສຸດ ສ າ 
ລບັ ສກຈບ ຍງັແມ່ນ 200,000,000 Kip1 ຄເືກົ່ າ ບ ່ ມກີານ
ປ່ຽນແປງ. ຄ າຄດິຄ າເຫນັຂອງ ສມກຈ ແມ່ນເຫນັວ່າ ການກ ານດົ
ທນຶຈດົທະບຽນຕ ່ າສຸດ 200 ລ ີ້ານກບີນີ ີ້ ແມ່ນຕ ່ າຫ າຍ ເຊີ່ ງອາດຈະ
ເຮດັໃຫ ີ້ຂະແໜງການນີ ີ້ກາຍເປນັຂະແໜງການທີ່ ເຟີ ີ້ໃນອະນາຄດົ. 
ນອກຈາກນັ ີ້ນ ບດົແນະນ າສະບບັນີ ີ້ຍງັໄດ ີ້ລະດມົໃຫ ີ້ ສກຈບ ທີ່ ມີ
ຊບັສນິຮອດ ສາມຕື ີ້ກບັ ໃຫ ີ້ຈດົທະບຽນເປນັ ສກຈຮ. ເຖງິຢ່າງໃດ
ກ ່ ຕາມ, ພາກນີ ີ້ກ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ ີ້ ສກຈບ ແຕ່ລະແຫ່ງ 
ຕ ີ້ອງມຊີບັສນິຮອດ ສາມຕື ີ້ກບີ ເພື່ ອກ ີ້າວໄປສູ່ການຈດົທະບຽນເປນັ 
ສກຈຮ. ແຕ່ວ່າ ໃນບດົແນະນ າສະບບັນີ ີ້ ກ ່ ບ ່ ໄດ ີ້ເວົ ີ້າລະອຽດ ກ່ຽວ
ກບັຈ ານວນເງນິຝາກ (ແບບສະໝກັໃຈ) ສູງສຸດ ທີ່  ສກຈບ ສາມາດ
ຮບັໄດ ີ້. ແຕ່ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ຈດຸນີ ີ້ແມ່ນໄດ ີ້ມກີານອະທບິາຍຈະ 
ແຈ ີ້ງຢູ່ໃນບດົແນະນ າໜື່ ງສະເພາະ ທີ່ ອອກດດຍ ທຫລ ໃນປ ີ2015 
ທີ່ ໄດ ີ້ເວົ ີ້າວ່າ ສກຈບ ແມ່ນບ ່ ອະນຸຍາດໃຫ ີ້ຮບັເງນິຝາກໃດໆເລຍີ.  
 

ການລົງທຶນຈາກພາຍນອກ ສ າລັບ ສກຈບ 

ນອກຈາກ ການລງົທນຶ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ແລ ີ້ວ, ສກຈບ 
ຍງັສາມາດຮບັເງນິກູ ີ້ ແລະ ເງນິຊ່ວຍເຫ ອືລ ີ້າ ຈາກຜູ ີ້ໃຫ ີ້ທນຶ ທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເງນິກູ ີ້ຈາກຜູ ີ້ລງົທນຶຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບ ່ ໃຫ ີ້
ກາຍ 30% ຂອງລວມຍອດເງນິກູ ີ້ທງັໝດົ. ນອກຈາກນັ ີ້ນ, ການຮບັ
ເງນິກູ ີ້ ແລະ ເງນິຊ່ວຍເຫ ອືລ ີ້າ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ແມ່ນຈະຕ ີ້ອງໄດ ີ້ຮບັອະນຸຍາດເປນັລາຍລກັອກັສອນ ຈາກ ທຫລ.  

                                                           
1 ປະມານ 25,000 US$. 
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານການເງິນເປັນການ
ກະຕຸກຊຸກຍ ູ້ການເງນິແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ 
 
ໃນຫ າຍໆປະເທດ ທີ່ ເປນັປະເທດດ ີ້ອຍພດັທະນາ ປະຊາຊນົສ່ວນ
ໃຫຍ່ ດດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຊນົນະບດົ ແມ່ນບ ່ສາມາດເຂົ ີ້າເຖງິ
ການບ ລກິານດ ີ້ານການເງນິທີ່ ເປນັທາງການ ແລະ ຢູ່ປະເທດລາວ
ຂອງພວກເຮາົກ ່ມສີະພາບແບບດຽວກນັ. ເຫດຜນົໜື່ ງກ ່ຍ ີ້ອນວ່າ 
ປະຊາຊນົບ ່ທນັໄດ ີ້ເຂົ ີ້າໃຈກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລ ິ
ການຂອງທະນາຄານ ຫ  ື ສກຈ ທີ່ ໃຫ ີ້ບ ລກິານ. ຖ ີ້າຫາກວ່າພວກ
ເຂາົເຈ ົ ີ້າບ ່ ເຂົ ີ້າໃຈ ກ ່ ເຮດັໃຫ ີ້ພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າບ ່ມຄີວາມເຊື່ອໝັ ີ້ນ. ຍ ີ້ອນ
ແນວນັ ີ້ນ ຈ ື່ງເຮດັໃຫ ີ້ພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າຮກັສາເງນິຂອງພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າໄວ ີ້
ໃນກ ີ້ອງເຊື່ອກ ີ້ອງໝອນ ຫ  ືນ າໃຊ ີ້ການບ ລກິານຂອງຂະແໜງການທີ່
ບ ່ ເປນັທາງການ ທີ່ພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າມຄີວາມຊນີເຄຍີ. ປະສບົປະການ
ແມ່ນໄດ ີ້ສະແດງໃຫ ີ້ເຫນັວ່າ ແຜນງານການປະຊາສກຶສາດ ີ້ານການ
ເງນິສາມາດຊ່ວຍເຮດັໃຫ ີ້ປະຊາຊນົ ເລອືກເອາົການບ ລກິານດ ີ້ານ
ການເງນິທີ່ຖກືຕ ີ້ອງ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ ີ້ພວກເຂາົເຈ ົ ີ້ານ າໃຊ ີ້
ຜະລດິຕະພນັດ ີ້ານການເງນິທີ່ ເປນັທາງການ. 
 

ການປະຊາສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ບ ່ ເປນັພຽງແຕ່ການດອນຄວາມຮູ ີ້
ເທົ່ ານັ ີ້ນ ແຕ່ມນັຍງັເປນັການຮຽນຮູ ີ້ທກັສະອນັໃໝ່ນ າອກີດັ່ ງຕວົຢ່າງ 
ການຮຽນຮູ ີ້ກ່ຽວກບັການຂື ີ້ນງບົປະມານ ແລະ ຮຽນຮູ ີ້ກ່ຽວກບັການ
ປ່ຽນແປງໄປເຮດັພດືຕກິ າແບບໃໝ່. ຜູ ີ້ທຸກຍາກຫ າຍໆຄນົໄດ ີ້ນ າໃຊ ີ້
ວທິກີານຍຸທະສາດ “ແບບຟື ີ້ນຄນືໃໝ່” ທີ່ ມຕີົ ີ້ນທນຶສູງ ເມື່ ອພວກ
ເຂາົເຈ ົ ີ້າພບົກບັວກິດິການ ເຊັ່ ນວ່າ: ພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າໄດ ີ້ຂາຍພາກສ່ວນ
ໜື່ ງຂອງຊບັສນິຂອງພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າທີ່ ມ ີ ຫ  ື ຢມືເງນິນ າຜູ ີ້ປ່ອຍເງນິກູ ີ້
ນອກລະບບົ. ການໃຫ ີ້ປະຊາສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ແມ່ນເປນັການ
ແນະນ າໃຫ ີ້ພວກເຂາົເຈ ົ ີ້າໄດ ີ້ແຜນຍຸດທະສາດ ທີ່ ມ ີ “ການປກົປີ້ອງ” 
ຫ  ື“ມຄີວາມຫ ີ້າວຫນັ” ເຊັ່ ນວ່າ ມເີງນິຝາກ ແລະ ມກີານປະກນັໄພ
ຂະນາດນ ີ້ອຍ. 
 

 
 
 
 
 

 

ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານ
ການເງິນ 

ປະຊາສຶກສາດ້ານການເງິນ ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຕດັສນິໃຈ
ກ່ຽວກບັທາງເລອືກດ ີ້ານການເງນິ. ສີ່ ງນີ ີ້ແມ່ນລວມທງັ ຄວາມເຂົ ີ້າໃຈ
ກ່ຽວກບັການເລອືກທາງການເງນິ, ການຈ່າຍເງນິ, ການວາງແຜນໃນ
ອະນາຄດົ ແລະ ການອອມເງນິເພື່ ອເຫດສຸກເສນີ.  
ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານການເງິນ ແມ່ນເສັ ີ້ນທາງສູ ີ້ການປະຊາ
ສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ. ມນັໄດ ີ້ສ ີ້າງຄວາມຮູ ີ້, ທກັສະ ແລະ ທສັະນະຄະຕ ິ
ທີ່ ມຄີວາມຈ າເປນັ ເພື່ ອຮບັຜດິຊອບຕ ່ ກບັລາຍຮບັ, ລາຍຈ່າຍ, ການ
ຝາກເງນິ, ການຢມືເງນິ, ການລງົທນຶ ແລະ ການສ ີ້າງຄວາມເຂົ ີ້າໃຈຂອງ
ປະຊາຊນົຢ່າງເລກິເຊີ່ ງເຖງິຖອງ ກ່ຽວກບັວໄິນ ແລະ ທາງເລອືກ ຕ່າງໆ 
ດ ີ້າການເງນິ. 

 

ການໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ບ ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະມເີປົ ີ້າໝາຍ
ໃສ່ສະເພາະແຕ່ລຸກຄ ີ້າຂອງທະນາຄານ ເຊີ່ ງແມ່ນລກູຄ ີ້າຂອງສະຖາ
ບນັການເງນິເທົ່ ານັ ີ້ນ ມນັເປນັປະດຫຍດໃຫ ີ້ແກ່ປະຊາຊນົຜູ ີ້ທຸກຍາກ
ໝດົທຸກຄນົ ທີ່ຈະຕ ີ້ອງໄດ ີ້ບ ລຫິານຊບັພະຍາກອນດ ີ້ານການເງນິ ທີ່
ມາຈາກການດອນເງນິ ຫ  ືແຜນງານການໃຫ ີ້ເງນິສະໜບັສະໜນູຂອງ
ລດັຖະບານ. ຫວົຂ ີ້ຂອງການໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການເງນິສ່ວນຫ າຍ 
ປະກອບມ ີການຂື ີ້ນງບົປະມານ, ການອອມເງນິ ແລະ ການບ ລຫິານ
ໜີ ີ້ສນິ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ຍງັມຫີວົອື່ນໆສະເພາະອກີ ທີ່ຈະຕ ີ້ອງ
ໄດ ີ້ຕື່ມໃສ່ ໃນຫວົຂ ີ້ການຝກຶອບົຮມົ ເຊັ່ ນວ່າ ການນ າໃຊ ີ້ການ
ບ ລກິານຂອງທະນາ ຄານ, ການດອນເງນິ, ການບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ການປະກນັໄພ, ການປກົປ ີ້ອງຜູ ີ້ບ ລດິພກ ແລະ ອື່ນໆ. 

 

ຄຸ່ມື ກ່ຽວກບັ ການໃຫູ້ການສຶກສາດ້ານການເງິນຂອງ ສມກຈ 

ສມກຈ ໄດ ີ້ອອກແບບ ຄູ່ມຝືກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ການໃຫ ີ້ການສກຶສາ
ດ ີ້ານການເງນິ ສ າລບັລຸກຄ ີ້າ ຂອງ ສກຈ  ເຊີ່ ງປະກອບດ ີ້ວຍ 5 ບດົ ດັ່ ງ
ລຸ່ມນີ ີ້:  
1. ການໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ແມ່ນຫຍງັ? 
2. ການບ ລຫິານ ເງນິ ແລະ ການໄຫ ຂອງເງນິສດົ 
3. ການເຂົ ີ້າເຖງິຜະລດິຕະພນັ & ການບ ລກິານ ດ ີ້ານການເງນິ 
4. ການບ ລຫິານທຸລະກດິ 
5. ການປ່ຽນແປງພດິຕກິ າ 
 
ປື ີ້ ີ້ມຄູ່ມ ື ແມ່ນກວມເອາົບນັດາຫວົຂ ີ້ພື ີ້ນຖານ ຂອງການໃຫ ີ້ການສກຶສາ
ດ ີ້ານການເງນິ: ການປະເມນີຖານະດ ີ້ານການເງນິ (ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍ
ຈ່າຍ); ການໄຈ ີ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄວາມຈ າເປນັ ແລະ 
ຄວາມຕ ີ້ອງການ; ການສ ີ້າງເປົ ີ້າໝາຍດ ີ້ານການເງນິ; ການສ ີ້າງແຜນດ ີ້ານ
ການເງນິ ສ າລບັຄວົເຮອືນ ແລະ ການກ ີ້າວສູ່ຄວາມໝັ ີ້ນຄງົດ ີ້ານ
ເສດຖະກດິ; ການຝາກເງນິປະຢດັ ແລະ ສນິເຊື່ ອ: ສີ່ ງທີ່ ຄວນຮູ ີ້ ກ່ອນ
ຈະໄດ ີ້ຮບັເງນິກູ ີ້ ແລະ ຜນົຂອງການເປນັໜີ ີ້ສນິ ເມື່ ອຊ າລະຄນືເງນິກູ ີ້ບ ່
ໄດ ີ້; ແຫ ່ ງທນຶດ ີ້ານການເງນິສ າລບັການລງົທນຶ; ການສ ີ້າງຄວາມຮບັ
ຜດີຊອລດ ີ້ວຍຕນົເອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝັ ີ້ນຕນົເອງ; ການກ ີ້າວຜ່ານ
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ຈາກການຕດັສນິໃຈທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ີ້ອງ ໄປສູ່ການຕດັສນິໃຈທີ່ ຖກືຕ ີ້ອງ. ເຊີ່ ງ
ມນັຍງັຈະລວມເອາົບາງຫວົຂ ີ້ ທີ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງກບັການບ ລຫິານທຸລະກດິ, 
ເຊັ່ ນວ່າ 8 Ps Marketing Mix. 
 

ປມືຄູ່ມ ື ຈະຖກືນ າໃຊ ີ້ ໃຫ ີ້ແກ່ການຝກຶອບົຮມົແບບເປນັຄູຝກຶ (ToT) 
ແລະ ຝກຶອບົຮມົດດຍກງົໃຫ ີ້ແກ່ ລູກຄ ີ້າຂອງ ສກຈ ແລະ ອາດຝກຶ
ອບົຮມົໃຫ ີ້ແກ່ສາທາລະນທົ່ ວໄປ. ສ າລບັການຝກຶອບົຮມົໃຫ ີ້ແກ່ຄູຝກຶ, 
ບດົແນນ າສະເພາະໃຫ ີ້ແກ່ຄຸຝກຶ ທີ່ ເປນັພາສາລາວແມ່ນຈະໄດ ີ້ມກີານ
ສ ີ້າງຂື ີ້ນ. ການຝກຶອບົຮມົແມ່ນຈະໃຊ ີ້ເວລາຢູ່ 2  ວນັ ແລະ ຄູຝກຶຈະ
ແມ່ນ ພະນກັງານສນິເຊື່ ອຂອງ ສກຈ, ເຊີ່ ງການຝກຶເທື່ ອທ າອດິແມ່ນ
ຈະມຄູີຝກຶຈາກ ສມກຈ / EDC (ບ ລສິດັ ເພື່ ອການພດັທະນາ & ວິ
ສາຫະກດິ ຈ າກດັ) ເປນັຜູ ີ້ຊີ ີ້ນ າ. 
 

ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ 
ວທິທີາງ ແລະ ຊ່ອງທາງ ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົໃຫ ີ້ແກ່ກຸ່ມເປົ ີ້າ 
ໝາຍແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ເທົ່ າກນັກບັເນື ີ້່ ອໃນຂອງບດົຮຽນ. ການ
ໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການເງນິ ດດຍພື ີ້ນຖານແລ ີ້ວ ແມ່ນມສີາມກນົ
ໄກການສະໜອງ ເຊັ່ ນ: ການຝກຶອບົຮມົແບບມກີານເຂົ ີ້າຮ່ວມຂອງ
ນກັສ າມະນາກອນ, ການໃຊ ີ້ສື່  ແລະ ໃຊ ີ້ເຄື່ ອງມ.ື ການຝກຶອບົຮມົ
ແບບມກີານເຂົ ີ້າຮ່ວມຂອງນກັສ າມະນາກອນ ແລະ ສນົທະນາເປນັ
ກຸ່ມ ແມ່ນວທິກີານທີ່ ມປີະສດິທພິາບຫ າຍທີ່ ສຸດ ເພື່ ອດອນເນື ີ້ ີ້ອໃນ
ຂອງການຝກຶອບົຮມົໃຫ ີ້ນກັສ າມະນາກອນໄດ ີ້ເປນັຢ່າງດ ີແລະ ເພື່ ອ
ສົ່ ງເສມີ ການປ່ຽນແປງພດຶຕກິ າ ສ າລບັ ກຸ່ມເປົ ີ້າໝາຍ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່
ຕາມ, ວທິກີານນີ ີ້ ແມ່ນເຫນັວ່າເປນັວທິກີານທີ່ ມລີາຄາແພງຫ າຍ 
ຖີ້າຫກວ່າ ພວກເຮາົຢາກຂະຫຍາຍການຝກຶອບົຮມົອອກໄປຢ່າງ
ກວ ີ້າງຂວາງ.  
 
ເຄື່ ອງມຕ່ືາງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ແຜ່ນພບັ, ປດົສະເຕີ ີ້, ວດິດີອ/DVDs ຫ  ື
ເກມແມ່ນອາດສາມາດໄປຮອດໄປເຖງິປະຊາຊນົຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ 
ດ ີ້ວຍການຫ ຸດຜ່ອນຕົ ີ້ນທນຶຕ ່ ຫວົຄນົ ສ າລບັການໃຫ ີ້ການສກຶສາ
ດ ີ້ານການເງນິ. ສີ່ ງທ ີ້າທາຍອນັໜື່ ງຂອງການໃຫ ີ້ການສກຶສາດ ີ້ານການ
ເງນິ ແມ່ນການສົ່ ງເນື ີ້ອໃນ ແລະ ຊ່ອງທາງໃນການໃຫ ີ້ການສກຶສາ 
ແກ່ຫ າຍລະດບັຂອງການປະຊາສກຶສາ ພາຍໃນກຸ່ມເປົ ີ້າໝາຍຕ່າງໆ. 
 

ຂ່າວສານຈາກສະມາຊກິຂອງພວກເຮົາ 
 

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ພັດທະນາຜົັ້ງສາລ  ໄດູ້ຮັບ
ໃບອະນຸຍາດການດ າເນ ນທຸລະກິດ ເປັນ ຮັບເງິນຝາກ 
ແລະ ຂະຫຍາຍການບ ລິິການ 4 ແຫ່ງ 
 

ໃນຕອນເຊົ ີ້າຂອງວນັທ ີ1 ກ ລະກດົ 2016 ນີ ີ້ ສກຈຮ ພດັທະນາຜົ ີ້ງ
ສາລ ີ ຈດັພທິມີອບໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ເປນັ ສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ຮບັເງນິຝາກ ແລະ ຂະຫຍາຍບ ລກິານ 4 ແຫ່ງ 
ປະຈ າຢູ່ທ:ີ ເມອືງບຸນເໜອື, ເມອືງຍອດອູ, ເມອືງບຸນໃຕ ີ້ ແລະ 
ເມອືງໃໝ່. ພທິດີັ່ ງກ່າວໄດ ີ້ຈດັຂຶ ີ້ນທີ່ ສະດມສອນໃຫຍ່ຂອງແຂວງຜົ ີ້ງ

ສາລ;ີ ໃຫ ີ້ກຽດເຂົ ີ້າຮ່ວມດດຍ ທ່ານ ຄ າຜອຍ ວນັນະສານ ຄະນະ
ປະຈ າພກັແຂວງ, ຮອງເຈົ ີ້າແຂວງຜົ ີ້ງສາລ,ີ ຜູ ີ້ຊີ ີ້ນ າວຽກງານຂງົເຂດ
ເສດຖະກດິຂັ ີ້ນແຂວງ, ທງັເປນັປະທານສະພາບ ລຫິານສະຖາບນັ
ການເງນິຈລຸະພາກພດັທະນາຜົ ີ້ງສາລ;ີ ມທ່ີານ ບຸນໄທ ສຸພດັທອນ 
ຫວົໜີ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈ າພາກເໜອື ທີ່ ແຂວງ
ອຸດມົໄຊ, ມທ່ີານ ສຸວນັທາ ແດ່ວວນັ ຜູ ີ້ອ ານວຍການ ສກຈຮ 
ພດັທະນາຜົ ີ້ງສາລ,ີ ມບີນັດາທ່ານກ າມະການພກັແຂວງ, ຮອງ
ເຈົ ີ້າເມອືງຈາກ 7 ເມອືງ ແລະບນັດາທ່ານຫວົໜີ້າພະແນກ, ຄະນະ
ພະແນກ, ນາຍບ ີ້ານ ຈາກ 9 ກຸ່ມບ ີ້ານ, ຕະຫ ອດຮອດພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ ີ້ອງເຂົ ີ້າຮ່ວມເຖງິ 136 ຄນົ, ຍງິ 45 ຄນົ. 
  

 
 ຮູບພາບພທິມີອບໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ເປນັ ສກຈ ທີ່ ຮບັເງນິຝາກ 
 

ສກຈບ ພັດທະນາອຸດົມໄຊ ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະລ ກຄ້າ 

ໃນວນັທ ີ01 ມນີາ 2016 ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທີ່ ບ ່ ຮບັເງນິ
ຝາກ ພດັທະນາອຸດມົໄຊ ໄດ ີ້ຈດັກດິຈະກ າຄນືກ າໄລໃຫ ີ້ແກ່ລູກຄ ີ້າ, 
ພ ີ້ອມທງັເປນັການພບົປະ ສະມາຊກິ ແລະ ເພື່ ອເປນັການດຄສະນາ 
ເຜຍີແຜ່ຜະລດິຕະພນັການບ ລກິານຂອງສະຖາບນັໃຫ ີ້ແກ່ພ ່ ແມ່ປະ
ຊນົໃນບ ີ້ານເປົ ີ້າໝາຍຮບັຮູ ີ້ໃຫ ີ້ທົ່ ວເຖງິ; ນອກນັ ີ້ນ ພາຍໃນງານ ຍງັໄດ ີ້
ຈດັພທິມີອບຂອງຂວ ີ້ນໃຫ ີ້ກບັສະມາຊກິດເີດັ່ ນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ 
ມອບເງນິຊ່ວຍໃຫ ີ້ເຂດບ ີ້ານເປົ ີ້າໝາຍທີ່ ຮບັເປນັເຈ ົ ີ້າພາບໃນການຈດັ
ກອງປະ ຊຸມພບົປະລູກຄ ີ້າເຂດ, ບ ີ້ານລະ 2,000,000 ກບີ,ເຊິ່ ງ
ການຈດັກດິຈະກ າຄັ ີ້ງນີ ີ້ ສະຖາບນັໄດ ີ້ນ າໃຊ ີ້ງບົປະມານທງັໝດົ 
80,000,000 ກບີ. 

 
ຮູບພາບລູກຄ ີ້າເຂົ ີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພບົປະສະມາຊກິ, ສກຈບ ພດັທະນາອຸດມົໄຊ 
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ຈດົໝາຍຂ່າວ ສມກຈ 

ສກຈຮ ຈ າປາລາວ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດູ້ຮັບໃບ
ອະນຸຍາດເປັນຕົວແທນໃຫູ້ບ ລິການ “ໂອນເງິນດ່ວນຊຸມ
ຊົນ” ຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກ ທຄຕລ (BCEL) 
 
ໃນວນັທ ີ18 ມນີາ 2016 ທີ່ ຜ່ານມາ, ທີ່  ຫ ີ້ອງການ ສກຈຮ ຈ າປາ
ລາວ ໄດ ີ້ມພີທິ ີ ມອບ-ຮບັ ໃບອະນຸຍາດເປນັຕວົແທນ ການບ ລກິານ
ດອນເງນິດ່ວນຊຸມຊນົ ຫ  ື BCOME ຂອງທະນາຄານການຄ ີ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊນົ ໃຫ ີ້ແກ່ ສກຈຮ ຈ າປາລາວ ຢ່າງເປນັ
ທາງການ. ຈດຸປະສງົຂອງການເປນັຕວົແທນໃຫ ີ້ບ ລກິານດັ່ ງກ່າວນີ ີ້ 
ກ ເພື່ ອເປນັການຕອບສະໜອງຕ ່ ນະດບບາຍຂອງພກັ-ລດັ ທີ່ ຢາກຈະ
ສົ່ ງເສມີການເຂົ ີ້າເຖງິແຫ ່ ງທນຶ ແລະ ການບ ລກິານທາງດ ີ້ານການເງນິ
ຂອງປະຊາຊນົໃນຂອບເຂດຊຸມຊນົທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫ ກີ ໃນ ສປປ 
ລາວ ທງັເປນັການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລກິານ ໃຫ ີ້ໄປເຖງິ
ທ ີ້ອງຖິ່ ນທີ່ ຍງັບ ່ ມໜ່ີວຍບ ລກິານຂອງທະນາຄານການຄ ີ້າ ເພື່ ອສ ີ້າງ
ຄວາມວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ສະດວກສະ ບາຍແກ່ປະຊາຊນົ ໃນເຂດ
ທ ີ້ອງຖີ່ ນເຊັ່ ນວ່າ ມກີານຝາກການດອນ ແລະ ສາມາດເຂົ ີ້າເຖງິການ
ບ ລກິານທາງດ ີ້ານການເງນິອື່ ນ ໄດ ີ້ງ່າຍຂຶ ີ້ນ.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຮູບພາບການມອບໃບອະນຸຍາດການເປນັຕວົແທນ BCOME 

ຂ່າວຈາກສະມາຄມົການເງິນຈລຸະພາກ 

ຫຼັກສ ດ ບ ລິຫານການເງິນຈຸລະພາກ (MFMCC) 
ຫ ກັສູດທີ່ ເປນັເອກະລກັນີ ີ້ ແມ່ນຈະເຮດັໃຫ ີ້ຄວາມສາມາດຂອງ
ບນັດາຜູ ີ້ຈດັການຂອງສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ (ສກຈ) ແລະ 
ສະຫະ ກອນສນິເຊື່ ອ ແລະ ເງນິຝາກປະຢດັ (ສສງ) ທີ່ ໄດ ີ້ຮບັ
ອະນຸຍາດແລ ີ້ວເຂັ ີ້ມແຂງຂື ີ້ນ, ພີ້ອມທງັຈະສະໜບັສະໜນູໃຫ ີ້ການ
ດ າເນນີງານໃນຂະ ແໜງການເງນິຈລຸະພາກມປີະສດິທພິາບ ແລະ 
ປະສດິທຜິນົຍິ່ ງຂື ີ້ນ, ຊຶ່ ງຈະເປນັຜນົໃຫ ີ້ທັງັສະຖາບນັ ແລະ ຂະແໜ
ງການເງນິ ໃນ ສປປ ລາວ ມຄີວາມຍນືຍງົ. 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນໄຕມາດ 1 ແລະ ໄຕມາດ 2 ປີ 2016 ຜ່ານມານີ ີ້. ສມກຈ ໄດ ີ້ 
ສ າເລດັການຈດັຝກຶອບົຮມົຫ ກັສູດບ ລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ 3 
ລຸ ີ້ນ, ເຊີ່ ງແຕ່ລະລຸ ີ້ນກ ່ໄດ ີ້ຮບັຄວາມສນົໃຈຈາກສະຖາບນັການເງນິຈຸ
ລະພາກຫ າຍແຫ່ງ ໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ກ ່ໄດ ີ້ສົ່ ງຕວົແທນຈາກສະ
ຖາບນັຂອງຕນົ ເຂົ ີ້າຮ່ວມໃນຫ ກັສູດຝກຶອບົຮມົດັ່ ງກ່າວ ເປນັຕົ ີ້ນ
ແມ່ນ ຜູ ີ້ບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະສະພາບ ລຫິານ, ເຊິ່ ງມຈີ ານວນຜູ ີ້ເຂົ ີ້າ
ຮ່ວມທງັໝດົ 63 ຄນົ ທີ່ ມາຈາກ ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, 
ພະນກັງານວຊິາການ ຈາກ ກມົຄຸ ີ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ, ທຫລ, 
ອາຈານສອນຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ມາຈາກ ສະຖາບນັການ
ທະນາຄານ ແລະ ຜູ ີ້ທີ່ ສນົໃຈກ່ຽວກບັການເງນິຈລຸະພາກ, ເຊິ່ ງ 
ສມກຈ ສາມາດ ອອກໃບຢັ ີ້ງຢນືໃຫ ີ້ໄດ ີ້ນກັສ າມະນາກອນທີ່
ສອບເສງັຜ່ານຈ ານວນ 61 ຄນົ. ການຝກຶອບົຮມົທງັໝດົ 8 ວຊິາ 
ເປນັໄລຍະເວລາ ແມ່ນ 20 ວນັ ແລະ ໃຊ ີ້ເວລາ 1 ວນັ ສ າລບັການ
ສອບເສງັ ແລະ ມອບຮບັໃບຢັ ີ້ງຢນື. ການສອບເສງັແມ່ນ ນ າໃຊ ີ້
ລະບບົອອນລາຍ ຊື່ ວ່າ softwere: www.edmodo.com ເຊີ່ ງ
ລະບບົນີ ີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ ີ້ນກັສອບເສງັຮບັຮູ ີ້ຄະແນນໄດ ີ້ເລຍີ ຫ ງັຈາກ
ທີ່ ສົ່ ງບດົສອບເສງັ. ສ່ວນວ່າ ຜນົຄະແນນລວມສະເລ່ຍແມ່ນ 
ຄະນະກ າມະການສອບເສງັຈະເປນັຜູ ີ້ສງັລວມ.  

ຕວົແທນນກັສ າມະນາກອນກ ່ ໄດ ີ້ໃຫ ີ້ສ າພາດ ລາຍການດທລະພາບ 
ທີ່ ມາ ເກບັກ າຂ່າວໃນມື ີ້ ພທິ ີ ມອບ-ຮບັໃບຢັ ີ້ງຢນື ລຸ ີ້ນທ ີ 3 ວ່າ: 
ຜ່ານມາ ແມ່ນເຄຍີ ເຂົ ີ້າຮ່ວມຝກຶອບົຮມົ ແບບຫວົຂ ີ້ຍ່ອຍ ຈື່ ງເຮດັ
ໃຫ ີ້ຂ ີ້ມູນທີ່ ໄດ ີ້ຮບັບ ່ ຕ ່ ເນື່ ອງ. ແຕ່ວ່າ ຜ່ານການຮຽນຫ ກັສູດບ ລຫິານ
ການເງນິຈລຸະພາກ ກ ເຫນັວ່າ ມຄີວາມເຂົ ີ້າໃຈ, ສາມາດເຫນັໄດ ີ້
ຄວາມສ າຄນັໃນແຕ່ລະໜີ້າວຽກຂອງການບ ລຫິານສະຖາບນັ. 

 

 

 

 

 

  ການໃຫ ີ້ສ າພາດຂອງນກັສ າມະນາກອນ MFMCC  

http://www.edmodo.com/
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ສ າລບັ ປີ 2016, ຫ ກັສູດນີ ີ້ ກ ຍງັຈະໄດ ີ້ສບືຕ ່ ດ າເນນີໄປຕື່ ມ 2 ລຸ ີ້ນ 
ຈນົຮອດ ທ ີ້າຍປີ ແລະ ຄາດວ່າ ນກັສ າມະນາກອນຈະເພີ່ ມຂື ີ້ນ
ເລື ີ້ອຍໆ. 
 
4 ຫົວຂ ັ້ທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ/ການລົງ
ສອນຕົວຈິງ ໄດູ້ຖືກປະຕິບັດ 
 
ໃນ 6 ເດອືນຕົ ີ້ນປ ີ2016 ທີ່ ຜ່ານມານີ ີ້, ສມກຈ ໄດ ີ້ສະໜອງການ
ຝກຶອບົຮມົໃຫ ີ້ແກ່ສະມາຊກິຂອງຕນົ ຈ ານວນ 3 ຫວົຂ ີ້ຝກຶອບົຮມົ, 
ເຊີ່ ງລວມມ:ີ ການບ ລຫິານສນິເຊື່ ອແລະໜີີ້ຊກັຊ ີ້າ, ຫ ກັການປກົ
ປີ້ອງລູກຄ ີ້າ ແລະ ການວເິຄາະຕວົຊີ ີ້ວດັຜນົການດ າເນນີງານທາງ
ດ ີ້ານການເງນິ. ມ ີ 1 ຫວົຂ ີ້ TOT ແມ່ນຫ ກັສູດການວາງແຜນການ
ທຸລະກດິ ແລະ ຕະຫ າດໃຫ ີ້ແກ່ຜູ ີ້ປະກອບການທຸລະກດິຂະໝາດ
ຄອບຄວົ, ເຊິ່ ງມຜູີ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມທງັໝດົ 74 ຄນົ. ນອກຈາກນີ ີ້ກ ່ ຍງັໄດ ີ້
ການລງົສອນຕວົຈງິໃຫ ີ້ແກ່ ສສງ ວຽງຈນັແລະ ສບືຕ ່  ສະນບັສະໜຸ
ນສະມາຊກິ ໃນການໃຫ ີ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ປກຶສາ ຕາມການຮ ີ້ອງຂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ຝກຶອບົຮມົ TOT ການວາງແຜນທຸລະກດິ ແລະ ການຕະຫ າດໃຫ ີ້ແກ່ຜູ ີ້
ປະກອບການທຸລະກດິຂະໜາດຄອບຄວົ 

 
ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈ າປ ກັບ ທຫລ 

ປະທານ ສມກຈ, ທ່ານ ນາງ ວນັສ ີຈນິດາວງົ ແລະ ຜູ ີ້ອ ານວຍການ 
ສມກຈ, ທ່ານ ນາງ ປະມວນ ເພດັທານ ີ ໄດ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມໃນ ກອງ
ປະຊຸມ ສະຫ ຸບວຽກງານຄຸ ີ້ມຄອງ ສກຈບ, ສກຈຮ ແລະ ສສງ ປະ
ຈ າປ ີ2015, ແລະ ເຂົ ີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈ າປີ ວຽກງານຄຸ ີ້ມຄອງ 
ບ ລສິດັ ລດິຊິ ີ້ງ ຄັ ີ້ງທ າອດິ ທີ່ ຈດັຂຶ ີ້ນດດຍກມົຄຸ ີ້ມຄອງສະຖາບນັ
ການເງນິ, ທະນາ ຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ທ່ານ ນາງ ວນັສ ີຈນິດາວງົ, ປະທານ ສມກຈ 
ເຂົ ີ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫ ຸບວຽກງານຄຸ ີ້ມຄອງ ສກຈຮ 

 
ຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກ 1 ຄັັ້ງ ໃນຫຼາຍໆຫົວຂ ັ້ ທ ີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນ 

 
ກອງປະຊຸມວຊິາການສະມາຊກິ ສມກຈ ໄດ ີ້ຈດັຂຶ ີ້ນຈ ານວນ 1 ຄັ ີ້ງ 
ໃນ  ໄຕມາດ I ທີ່ ຜ່ານມາ. ເຊິ່ ງໃນກອງປະຊຸມໄດ ີ້ມຫີວົຂ ີ້ທີ່ ສ າຄນັທີ່
ໄດ ີ້ຖກືຍກົຂຶ ີ້ນມາສນົທະນາມຄີ:ື ວທິເີອາົຊະນະສິ່ ງທ ີ້າທາຍ ໃນການ
ເຂົ ີ້າຫາ ແລະ ຮກັສາລູກຄ ີ້າ ພາຍຫ ງັທີ່ ທະນາຄານທຸລະກດິຫ ຸດ
ອດັຕາດອກເບ ີ້ຍ ແລະ ການປ່ອຍເງນິກູ ີ້ຈລຸະພາກ ຂອງ ບາງ
ທະນາຄານທຸລະກດິ, ໄດ ີ້ນ າສະເໜເີຄື່ ອງມກືານປະເມນີສະມາຊກິ
ສະພາບ ລຫິານ, ຜູ ີ້ບ ລ ິຫານ ແບບອດັຕະດນມດັ ເຊິ່ ງການນ າສະເໜີ
ກ ່ໄດ ີ້ເນັ ີ້ນຜູ ີ້ເຂົ ີ້າຮ່ວມເຫນັໄດ ີ້ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຜນົປະດຫຍດທີ່ ໄດ ີ້
ຮບັຈາກຜນົການປະເມນີຈາກແບບຟອມດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອໃຫ ີ້ຜູ ີ້
ບ ລຫິານ ສກຈ ໄດ ີ້ທບົທວນຄນື ແລະ ປບັປຸງການບ ລຫິານສະຖາ
ບນັຂອງຕນົໃຫ ີ້ດຂີື ີ້ນ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ກອງປະຊຸມວຊິາການສະມາຊກິ ປະຈ າໄຕມາດ I ປ ີ2016 
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 ບັນດາເວບໄຊການເງິນຈລຸະພາກທ ີ່ເປັນປະໂຫຍດ: 

 Banking With The Poor Network 
(BWTP):  

www.bwtp.org  

 Social Performance Task Force (SPTF): 

www.sptf.info  

 Consultative Group to Assist the Poor 
(CGAP): 

www.cgap.org  

 Microfinance Information Exchange 
(MIX):  

www.mixmarket.org  

 Microfinance Gateway: 

 www.microfinancegateway.org  

 SEEP Network:  

 www.seepnetwork.org  

 World Bank Data - Global Findex: 

http://datatopics.worldbank.org/financi
alinclusion/country/lao-pdr 

 Microfinance Transparency: 
www.mftransparency.org 

 

    

ສະຫນັບສະຫນ ນໂດຍ: ADA 

  ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 

ໜ່ວຍ 13, ບ ີ້ານສເີມອືງ, ເມອືງສສີດັຕະນາກ 

ຕູ ີ້ ປ.ນ 4030 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສ.ປ.ປ.ລາວ  
Email: mfa@laomfa.org 

Web:  www.laomfa.org 

Tel: +856 21 226018/+856 30 948 1265 

Fax: +856 21 226019 

ດມງເຮດັວຽກ: ວນັຈນັ ເຖງິ ວນັສຸກ 8-12am, 1-5pm 

  

ບັນດາສະມາຊິກ: 76 

 

 

  

ຈັດພິມໂດຍ: 

 

http://www.bwtp.org/
http://www.sptf.info/
http://www.cgap.org/
http://www.mixmarket.org/
http://www.microfinancegateway.org/
http://www.seepnetwork.org/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lao-pdr
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/lao-pdr
http://www.mftransparency.org/
http://www.laomfa.org/

